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   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่  หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่   และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
                     (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
                     (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทั่วไปทราบ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่   จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563    
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                   

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนา
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   

3.  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ในแต่ละส่วน/
กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน 

2. สามารถท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ 
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมงานต่างๆ และท าให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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6. นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

7. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง สามารถจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  8. ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ด าเนินไป 
 
แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ และ คณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกัน 

อย่ำงน้อยปีละ ๑ คร้ัง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   
ท้ังนี้  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

                     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
                     1. แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
                         โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว 

     2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
         เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

     3. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   
         โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนท่ี ๒ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการ
ประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขึ้น  
และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่โดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีก  
 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่ก าหนด จึงขอสรุปผลการ
รายงาน ดังนี้ 
   
  แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ 
  ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วน
เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด ดังแบบรายงานดังนี้ 
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แบบที่ 1     แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ ่โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
  ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์ 

  

ส่วนที่ 2   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
      จังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

 
การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
                     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“สิ่งแวดล้อมที่ดี มีวัฒนธรรม  ก้าวน าเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

1. พันธกิจ  (mision) 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2. การรักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ  ความรู้   มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
4. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานจาก

ภาครัฐอย่างเท่าเทียม 
7. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านด้านการรักษาความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-

2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปีต่อไป 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565)  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน   2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
(พ.ศ. 2561-2565) 

 

 
 
 
 



 

 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 40,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 3 3,550,000.00 5 4,280,000.00 6 4,430,000.00 6 4,430,000.00 6 4,430,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 3 215,000.00 3 215,000.00 3 215,000.00 3 215,000.00 3 215,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 16 14,305,000.00 17 14,325,000.00 17 14,325,000.00 17 14,910,000.00 17 14,325,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 230,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 95 124,306,520.00 106 138,667,400.00 172 190,951,240.00 130 171,954,000.00 81 128,585,520.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

8 375,000.00 11 545,000.00 11 565,000.00 11 565,000.00 11 565,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 1,070,000.00 7 1,070,000.00 7 1,270,000.00 7 1,270,000.00 7 1,270,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 6 310,000.00 7 330,000.00 7 330,000.00 7 330,000.00 7 330,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 500,000.00 8 555,000.00 8 555,000.00 8 555,000.00 8 555,000.00 

รวม 149 144,901,520.00 184 160,539,400.00 251 213,193,240.00 209 194,781,000.00 160 150,827,520.00 

 
 
 
 



 

 

 
                   การจัดท างบประมาณ 
                                   ผู้บริหาร  อบต. หนองแจ้งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน 53  โครงการ งบประมาณ  
                    20,572,115 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 5 3,522,944.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 2 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 7 13,328,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6 36,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,327,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 10 250,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 1,365,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 612,371.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

รวม 53 20,572,115.00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียน  

1,212,144.00 กองการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนอยู่ใน
โรงเรียนต าบลหนองแจ้งใหญ่
ได้รับอาหารเสริม (นม)  

โรงเรียนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน  

450,800.00  กองการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันกิน  

โรงเรียนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 กองการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ฯลฯ  

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

0.00 กองการศึกษา 
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสติปัญญาสมวัย  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน  

1,860,000.00 กองกาศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันกิน  

โรงเรียนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

6. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร 0.00 กองการศึกษา 
เพ่ือจัดหาวัสดุทางการเกษตร
ได้เหมาะสมและถูกต้อง 

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

7. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

โครงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 10,000.00 ส านักปลัด อบต   
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน 

สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆใน
ชุมชนต าบลหนองแจ้งใหญ่  

8. 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาน
ต่อแนวทางพระราชด าริ 

โครงการฝึกอบรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 
 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ประชาชนชาวต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

 



 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9. 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชด าริ 

โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว  

50,000.00 
 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

10. 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชด าริ 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ 

10,000.00 
  ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมในการให้
บ ารุงรักษาปรับสภาพดินและ
น้ า 

พ้ืนที่สาธารณและแหล่งน้ า
ภายในต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันสมควรต าบลหนอง
แจ้งใหญ่  

30,000.00 
 กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

เยาวชนได้ความรู้ และรู้
วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันสมควร  

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  

15,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้เด็กและสตรีได้มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎ หมาย
คุ้มครองเด็กและสตรี  

เด็กเยาวชน สตรีในต าบล
หนองแจ้งใหญ่. 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

9,315,600.00 
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
ผู้สูงอายุในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

3,897,600.00 
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ  
ผู้พิการในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

15.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

30,000.00 
กองสวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ 



 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

อุดหนุนปกครองอ าเภอบัว
ใหญ่ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเสพติด 

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่  

17.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

30,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพ่ือป้องกันสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และป้องกันโรคเอดส์ 

10,000.00 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคเอดส์  

เยาวชนและประชาชนใน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยชุมชน  0.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สามารถลดปริมาณ
ขยะ คัดแยกขยะ น าขยะมาใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นระบบ โดยใช้หลักการ ๓ Rs 

ได้พัฒนาระบบการจดัการขยะมลู
ฝอยโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

6,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อควบคุมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพ้ืนท่ี
ทุรกันดาร 

หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ในต าบล
หนองแจ้งใหญ่ 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 7,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการป้อง กันโรค
หนอนพยาธิ เพ่ือบริการ  

เด็กนักเรยีนและประชาชน หมู่ที ่
1 -10 ในต าบลหนองแจ้งใหญ่  

22.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเดจ็
พระเทพฯ  

7,000.00 , ส านักงานปลัด อบต. ประชาชนด้านสุขภาพและอนามัย ประชาชน หมู่ที่ 1 -10 ใน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  



 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่
สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า 
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมฯ 

6,000.00 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยลดอัตราการตดิเช้ือเอดส์
ของลูกจากแม่ท่ีติดเชื้อ 

หญิงมีครรภ์ หมู่ที่ 1 -10 ใน
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่

24.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบา้นดอนเค็ง 
หมู่ที่ 9 ถึง บ้านดอนขุนสนิท 264,000.00  กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง

สัญจรสะดวกและปลอดภัย 

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,043 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมาตรหินคลุก 417 ลบ.ม. 
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 
(วัดป่าโนนมะเฟือ -ดอนตะหนิน 

266,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
สัญจรสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสมา
ทอง หมู่ที่ 5 ถึง คุ้มหนองแซง  

264,000.00 กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
สัญจรสะดวกและปลอดภัย  

กว้าง 4 เมตร ยาว 960 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้าน
บ้านอีโคหมู่ที่ 7 ทางไปวัดป่า
โนนมะเฟือง  

266,000.00  กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
สัญจรสะดวกและปลอดภัย  

กว้าง 4 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในบ้าน
หนองไข่ผ า หมู่ที่ 10  

267,000.00 กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
สัญจรสะดวกและปลอดภัย  

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณีงาน
ฉลองชัยท้ายสุรนารี ประเพณี
บัวไหมบัวใหญ่ ประจ าปี  

400.00 กองการศึกษา 
เพ่ือให้ชาวอ าเภอบัวใหญ่
ระลึกถึงวีระสตรีท่านท้าวสุร
นารี (คุณย่าโม)  

ชาวอ าเภอบัวใหญ่  

 



 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
บัวใหญ่โครงการจัดงานประเพณี
ฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัว
ไหม บัวใหญ่ ประจ าปี  

49,000.00 กองการศึกษา 
เพ่ือให้ประชาชนในอ าเภอบัว
ใหญ่เกิดความรักและสามัคคี
ในการจัดงาน 

ประชาชนในอ าเภอบัวใหญ่ 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์
ศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

11,000.00  กองการศึกษา 
เพ่ือให้ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู้ 

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนากีฬาต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

10,000.00  กองการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมอุปกรณ์และ
พัฒนาการเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ ่

เยาวชนได้เล่นกีฬาเพ่อ
ส่งเสริมการสุขภาพและกีฬา
ภายในต าบลฯ 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด 

100,000.00  กองการศึกษา 

เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน 
ในต าบลหนองแจ้งใหญ่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน ใน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  

0.00 กองการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทย  

ประชาชนภายในต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

0.00 กองการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทย 

ประชาชนภายในต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ 



 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์  

10,000.00 
 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ท้องถิ่นได้พบปะสังสรรค์กัน 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรท้องถิ่นทั้ง 
๑๐ อบต. 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการพัฒนาจิตส านึกและ
จรรยาบรรณเชิง บูรณาการ 

20,000.00 
  ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร 
ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภา 
อบต. มีการพัฒนาจิตส านึก 
และจรรยาบรรณ ในวันส าคัญ
ทางศาสนา  

เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้น า
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

50,000.00 
  ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิก
สภา อบต. เจ้าหน้าที่ ฯลฯ  

เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้น า
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 
ฯลฯ  

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดตั้ง/อุดหนุน ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี  

15,000.00 
 ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนสถานที่กลางใน
การประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการรับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและความเดือดร้อน
ของประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนประจ า
อ าเภอบัวใหญ่  

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าหรือปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

500,000.00 กองคลัง 
เพ่ือให้ปรับปรุงระบบข้อมูล
ภาษีท่ีถูกต้องและบริการ
อย่างทั่วถึง  

ข้อมูลถูกต้องและเป็นระบบ
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

 



 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานของท้องถิ่น 

75,500.00 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้ 

การจัดงานต่าง ๆ ตามโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประ
สิทธิในการบริหาร 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรท้องถิ่นและทัศนศึกษา 
 ดูงาน 

200,000.00 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล สมาชิก
สภาฯ พนักงานจ้าง ผู้น า
หมู่บ้าน ได้รับความรู้ในการ
ปฏิบัติงานราชการให้มีประ 
สิทธิภาพยิ่งขึ้น  

พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานจ้าง ผู้น าหมู่บ้าน ฯลฯ  

43.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลในการรับฟังความ
คิดเห็นความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ ่

44.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จดัการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้มี
หน้าที่ช าระภาษี 

0.00  กองคลัง 
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ที่มีหน้าที่ช าระภาษี  

ประชาชนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ ่

45.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 554,700.00 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เพ่ือเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

46.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติ ต่าง ๆ  

442,371.00 
ส านักงานปลัด 

อบต. 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 
ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัย
พิบัติต่าง ๆ  

หมู่บ้านภายในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ ่

 
 



 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  

25,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ  

หมู่ที่ ๑-๑๐ 

48.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

100,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

เยาวชนและประชาชนใน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่  

49.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี  

30,000.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของ อปพร. 

โรงเรียนในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

50.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ประจ าปี  

0.00 ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อฝึกทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของ 
อปพร. 

หมู่ที่ 1-10 

51.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

อปพร.ภายในต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

52.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี กรม
ส่งเสริมฯ (อพ.สอ.สถ.) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระ ราชด าริ
สมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

ประชาชนในต าบลหนองแจง้
ใหญ่ 

53.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า รักป่ารักษาแผ่นดิน 50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้
ประชาชนในต าบล เกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากรปา่ไม้ให้
มากยิ่งขึ้น 

ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. 
/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ 
พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง และระ
ชาชนในต าบล 

 
 



 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
        อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา   รวม    22   โครงการ    
จ านวนเงิน  19,270,515  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  22  โครงการ จ านวนเงิน  17,117,315  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 3 2,980,619.60 3 2,914,556.40 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
    

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3 12,408,500.00 3 12,408,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 4 26,000.00 4 26,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 1,078,617.68 5 1,078,617.68 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 2 58,811.30 2 58,811.30 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2 451,000.00 2 442,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 188,829.90 3 188,829.90 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

รวม 22 17,192,378.48 22 17,117,315.28 

 
 



 

 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

  สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
มีดังนี้ 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ท าให้จ านวนโครงการ / กิจกรรม ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  มีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา 
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 

4. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่น ามาบรรจุในแผนบาง
โครงการยังไม่มีความชัดเจน ท าให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 
โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ 
6. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ 

ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไข 
ปัญหาเป็นอย่างล่าช้า 

 
 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนได้สนใจ 
รับรู้ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชนตนเอง 

2. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจ านวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ 
สามารถน ามาจัดล าดับความส าคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ น ามา
ปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ควรหาแนวทาง/ก าหนดนโยบาย ในการใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือ 
ให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ทราบ เพ่ือจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะต่อไป 

 
     

 
 



 

 

 
แบบที่  ๓/๑... 

 
-๒1- 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่   22 ธันวาคม  2563 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 3 3 100 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 5 83.30 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 3 2 66.67 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 17 7 41.10 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 6 35.20 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 172 5 2.91 
๗.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

11 10 90.90 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 7 7 100 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7 6 85.71 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2 25 

รวม 251 53 21.10 

 

 
 
 



 

 

ส่วนท่ี  ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลง
วันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
๓.๔  วสิัยทัศน์ (5)  
๓.๕  กลยุทธ (5)  
๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8  แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5)  

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

ประเด็นการ... 
 
 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และขอ้มูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณชิย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
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(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้ านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 



 

 

 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 .7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
3.9  ความเชื่ อมโยง
ข อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

ประเด็นการ... 
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๒.  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5)  
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5)  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5)  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5)  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5)  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5)  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5)  
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)  
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5)  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ  ที่
ด าเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ  ตรงตอ่ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตา่งๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบจุ านวนเทา่ไร  กลุม่เป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏบิตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน็
เมือง(5) การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผน่ดนิที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา แลว้ต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วัตถุประสงค์ ชั ดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง(5) การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ี
มีประสิทธิภาพ 

(5)  

   



 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย 
ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวจิัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   (4) ความ
เหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของแผน  และมากกว่าปีที่ผ่านมา 
ดังนี้  
  ๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๘๔  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๖  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

๓)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  269  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   76  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  28.25 
 
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘   
 ๒.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สี่ป ี

๒๕61 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕61 

ข้อบัญญัติ 
๒๕61 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สี่ปี 

๒๕62 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕62 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕62 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

๒๖๓ ๒๖3 ๒๓๔ ๒๐๘ ๒69 269  76   

ร้อยละ - ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๘๘.๘๙ - ๑๐๐   28.25 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เฉพาะปี ๒๕62  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมมากกว่าปี  พ.ศ. ๒๕61  สาเหตุเนื่องมาจาก     

 

๑)  โครงการ/... 



 

 

-๓๗- 
 

๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี 61  ยังไมไ่ด้ด าเนินการเป็นจ านวนมาก  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้น    

 

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62     

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่ง
ช่วงของผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ใน
ระดับพอใจมาก      คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๔  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕61 ร้อยละ  
๕๓.๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากเทศบาลได้บรรจุ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) จ านวน  ๒69  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่าน
การประชาคมท้องถิ่นแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได้  76  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ...... สามารถด าเนินการได้  .....  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  .........  จากงบประมาณ
รายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้  จ านวน  ๑๕  โครงการ ซึ่งน้อย
กว่าปีที่ผ่านมามาก   

๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   

  
 

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อ
ร้องทุกข์ท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  ยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจใน
ที่สุด   
 
ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   มีดังนี้ 
ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท

และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

/อุปสรรค... 



 

 

-๓๘- 
อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญังบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

๖.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๖.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าว

บ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่สามารถด าสามารถด าเนินการ

ได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
  

 



 

 

 

 
 


